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PROCES VERBAL 

Birou Permanent, Iaşi  

25 mai 2017 

Participanţi: 

 Membrii biroului 

- Preşedinte A.P.D.P. – dl conf.dr.ing. Valentin ANTON 

- Prim vicepreşedinte – dna ing. Dorina TIRON 

- Vicepreşedinte – dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI 

- Vicepreşedinte – dl ing. ANGHEL TĂNĂSESCU 

- Membru – dl ing. Cristian BORBELI 

- Membru – dna ing. Liliana HORGA 

- Membru – dl ing. Radu MUNTEANU 

- Membru – dl ing. Gheorghe RAICU 

- Membru – dl ing. Constantin ZBARNEA 

 

 Invitaţi – preşedinţi de filiale care nu sunt membri ai Biroului Permanent  

- Filiala A.P.D.P Dobrogea - dl ing. Dan BOZDOC 

 

 Comitetul de organizare ai Congresului: 

- Filiala A.P.D.P. Bacău - dna ing. Lenuţa ARDELEANU  

- Filiala A.P.D.P Suceava  - dl ing. Mihai Radu PRICOP 

- Vicepreşedinte Comitet de Organizare – dl ing. Ovidiu Mugurel LAICU 

- Membru comitet organizare – dl prof.dr.ing. Vasile BOBOC 

- Membru comitet organizare – dl prof.dr.ing. Cristian COMISU 

- Membru comitet organizare – dl ing. Tudor VÂRLAN 

- Preşedinte Comitet ştiinţific – dl prof.dr.ing. Radu ANDREI 

- Secretar – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ 

 

 

Ordinea de zi este următoarea: 

1. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi 

Poduri, Iaşi, septembrie 2018 - prezintă dna Tiron, dl Laicu şi dl 

Zbarnea; 



 
 

PROCES VERBAL - Birou Permanent - Iaşi  - 25 mai 2017 

 

- 2 -

- Sponsorizare 

- Cazare + mese. Stabilirea taxei de participare 

- Săli 

- Circulara 2 

- Comitetul Ştiinţific 

- Modificare pagină contract, referitor date inversate (cocktail în 19 

septembrie şi gala dinner în 20 septembrie) 

2. Modificare statut A.P.D.P. şi R.O.F. – prezintă dl Lucaci; 

3. Propunere făcută de dl Sabin Florea privind realizarea unei baze 

de date  a infrastructurii rutiere din România; 

4. Probleme privind revista Drumuri – Poduri; 

5. Diverse. 

- Informare privind întâlnirea cu ARACO şi AIIR (Asociaţia Inginerilor de 

Instalaţii din România) – prezintă dl Borbeli 

- Informare privind simpozion organizat de Ambasada Austriei – prezintă 

dl Anton 

- Informare privind simpozionul Managementul traficului şi mobilitatea, 

mai 2017 Timişoara – prezintă dl Lucaci 

 

1. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri,  

Iaşi, septembrie  2018 

Dl Zbarnea menţionează că au fost preluate toate observaţiile transmise până la 

data limită şi modificată Circulara 1 în consecinţă. Este gata de tipar şi întreabă câte 

exemplare să fie tipărite. 

Dl Anton arata că se mai pot face mici modificări ale circularei 1, dar important este 

să fie dată la tipar cât mai repede posibil. 

Dl Lucaci propune pe dl prof.dr.ing. Horia Zarojanu ca preşedinte de onoare al 

Comitetului Ştiinţific. 

Dl Anton roaga ca dl prof. Radu Andrei să-l întrebe pe dl Zarojanu dacă este de 

acord cu funcţia de preşedinte de onoare al Comitetului Ştiinţific. 

Se discută despre fontul utilizat la procesarea textului Circularei şi se supune la vot 

modificarea textului procesat. Se aprobă următoarele: 

 Fontul de procesare a textului Circularei se va micşora, dar nu atât de mult 

ca la Circulara de la Cluj-Napoca şi se va păstra conţinutul existent; 
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 Poza cu numele ministrului, directorului general şi preşedintelui vor fi 

amplasate luând ca model Circulara de la Cluj-Napoca; 

 Propunerea de preşedinte de onoare al Comitetului Ştiinţific va fi adusă 

la cunoştinţa dlui prof. Zarojanu şi se aşteaptă câteva zile pentru un răspuns. 

Dna Tiron arata că a vorbit cu dna Mihaela Leuştean de la Palas Mall Iaşi şi va 

modifica pagina 9 din contract, unde au fost inversate datele meselor gala dinner cu 

cea de cocktail. 

Se prezintă următoarea propunere de taxă de participare: 

 

 

Categoria Înainte de 
1 iunie 2018 

După 
1 iunie 2018 

Membrii APDP  
România 

150 euro 190 euro 

Participanţi  
Congres 

250 euro 290 euro 

Prim-autorii lucrărilor 
prezentate 

0 euro 50 euro 

Participanţi persoane 
însoţitoare, şoferi şi expozanţi 

100 euro 150 euro 

 

Dna Tiron propune ca să fie gratuită taxa de participare a primilor autori ai lucrărilor 

prezentate şi după data de 1 iunie 2018. Se supune la vot şi se aprobă. 

Dl Tănăsescu propune ca taxa de participare pentru membrii A.P.D.P. România să 

fie 140 euro înainte de 1 iunie şi 190 euro după 1 iunie. Se supune la vot şi nu se 

aprobă. De asemenea, propune ca taxa de participare pentru restul participanţilor la 

congres să fie de 200 euro înainte de 1 iunie şi 250 euro după 1 iunie. Se supune la 

vot şi nu se aprobă. 

Taxa pentru persoanele însoţitoare rămâne cum s-a propus. 

 Taxa de participare se aprobă, după cum urmează: 

 

Categoria Înainte de 
1 iunie 2018 

După 
1 iunie 2018 

Membrii APDP  
România 

150 euro 190 euro 

Participanţi  
Congres 

250 euro 290 euro 

Prim-autorii lucrărilor 
prezentate 

0 euro 0 euro 

Participanţi persoane 
însoţitoare, şoferi şi expozanţi 

100 euro 150 euro 
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Dna Tiron prezintă lista cu ofertele primite de la hotelurile: Internaţional, Ramada, 

Unirea şi Moldova. Tarifele pe camere vor fi renegociate înainte de încheierea unui 

contract ferm cu fiecare hotel. Preţul mesei de prânz va fi introdus în preţul camerei. 

Este posibil ca hotelul Hilton să fie funcţional până la congres şi se va urmări 

disponibilitatea camerelor. 

Dl Laicu propune următoarele: 

o Şedinţa şefilor de secţie să fie corelată cu perioada de desfăşurare a 

congresului. Participanţii la şedinţă sunt de acord ca în zilele de marţi 

şi miercuri să se desfăşoare şedinţa şefilor de secţie, apoi zilele de joi 

şi vineri sa fie dedicate pentru congres. Participanţii la şedinţa şefilor 

de secţie vor fi cazaţi la Hotel Unirea. 

o Să existe în mapa congresului o hartă a zonei oraşului; 

o Să fie menţionate mijloacele de transport: avion, tren; 

o Vizitele tehnice: în nordul Moldovei, în judeţul Neamţ şi în Republica 

Moldova. Pentru persoanele însoţitoare, vizitarea municipiului Iaşi. 

 

 Sponsorizare  

Dl Anton propune următoarele: 

o Adresa de însoţire a contractului de sponsorizare nu va mai conţine 

semnătura directorului general C.N.A.I.R., ci va fi semnată de membrii 

Comitetului de Organizare; 

o Să nu avem sponsorizări de la instituţiile de stat; 

o Facilităţi pentru autori în cadrul sesiunii de postere. 

Dl Lucaci spune să vedem cât costă spaţiul expoziţional. 

 

Din discuţii se propune ca Circulara 1 să fie tipărita într-un număr de 300 exemplare, 

cu sponsori aduşi de filiala Moldova – Neculai Tăutu. 

 

 Comitetul Ştiinţific al Congresului  - calendarul  

Se stabilesc următoarele date pentru transmiterea lucrărilor: 

o Titlul lucrărilor, autori şi un rezumat - 30 octombrie 2017 

o Notificarea acceptării lucrărilor - 31 ianuarie 2018 

o Transmiterea lucrărilor - 1 mai 2018. 

Referitor la rapoarte, se stabilesc următoarele: 



 
 

PROCES VERBAL - Birou Permanent - Iaşi  - 25 mai 2017 

 

- 5 -

o Se vor căuta sponsori pentru tipărirea rapoartelor. Se va lua ca model 

pentru procesare, raportul întocmit la congresul de la Cluj-Napoca; 

o Fiecare raportor să propună moderatorii pe teme. Moderatorul trebuie 

să cunoască o limbă străină. 

o Raportorii selectează lucrările care se prezintă in-extenso; 

o La o sesiune cu un raportor şi moderator, cei care prezintă lucrarea să 

fie invitaţi în prezidiu pentru a răspunde întrebărilor (panel); 

o În apelul pentru comunicări să se menţioneze ca lucrările să prezinte 

noutăţi din ultimii 4 ani 

 

Dl Boboc propune ca lucrările cele mai valoroase să fie publicate în Buletinul 

Universităţii. Se decide să apară şi în revista Drumuri-Poduri. 

Dl Anton propune ca în program să fie introdusă şi o sesiune pentru sponsori. 

 

2. Revizuirea statutului şi a Regulamentului de Organizare şi de Funcţionare 

A.P.D.P. 

Dl Lucaci arata că sunt neclarităţi şi suprapuneri între Statut şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al A.P.D.P. Propune transmiterea unei adrese la filiale  

pentru solicitarea propunerilor de modificare şi analizarea după următorul program: 

o Primire observaţii de la filiale – 31 iulie 2017 

o Transmitere variantă nouă cu sistematizarea observaţiilor – 31 

octombrie 2017 

o Primire observaţii – 31 decembrie 2017 

o Definitivare pentru supunerea spre aprobare în Consiliul Naţional şi 

Adunarea Generală – 28 februarie 2018 

 

Dl Tănăsescu propune ca transmiterea variantei noi să fie făcută până la 30 

noiembrie şi statutul şi R.O.F.-ul să fie aprobate în Adunările Generale ale filialelor. 

 

3. Propunere realizare bază de date legate de podurile din România – dl Sabin 

Florea 

Dl Anton arata că dl Sabin Florea deţine o suită de informaţii legate de podurile din 

România, pe care este dispus să o pună la dispoziţia A.P.D.P. 
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Dl Lucaci menţionează că există deja o bază de date la Cestrin, trebuie văzut ce 

structură are aceasta şi unde se încadrează informaţiile deţinute de dl Florea în 

această structură. Trebuie văzut dacă putem să oferim celor interesaţi aceste date 

contra cost. 

Dl Munteanu subliniază că baza de date deţinută de Cestrin este actualizată şi 

trebuie să vedem cu ce anume vine nou dl Florea. 

Dna Tiron propune să-l invităm pe dl Florea la o şedinţă de Birou Permanent, să 

prezinte documentele pe care le deţine şi, de asemenea, să invităm un reprezentant 

al C.N.A.I.R. pentru analizarea acestor date. 

Dl Radu Andrei arata că este bine să avem la dispoziţie aceste documente şi atâta 

timp cât se menţionează că au un caracter educaţional, nu există probleme din punct 

de vedere al drepturilor de autor. Propune fie consultarea bazei de date de către 

orice membru, fie preluarea de către Cestrin, dar cu condiţia de a face cunoscută 

baza de date. 

 

4. Probleme privind revista Drumuri – Poduri  

Dl Anton menţionează că s-a solicitat un punct de vedere din partea dlui Costel 

Marin, privind problemele cu care se confruntă, dar nu ne-a fost pus la dispoziţie. 

Dl Tănăsescu spune că C.N.A.I.R. susţine revista Drumuri-Poduri printr-un 

abonament de 700 exemplare. Dacă revista nu apare lunar, atunci angajaţii revistei 

nu vor putea să-şi ia salariile. 

Dl Anton propune ca revista să prezinte mai mult din activitatea asociaţiei. Ar putea 

prelua câteva idei din şedinţele de Birou Permanent, să prezinte evenimentele de la 

filiale. 

Dna Tiron spune că este necesar să crească calitatea articolelor din revistă. 

Dl Pricop propune că ar putea fi introdusă o rubrică a studenţilor, despre activitatea 

acestora. 

Se decide ca la şedinţa de Consiliu Naţional de la sfârşitul anului să fie prezentată o 

evaluare a revistei Drumuri-Poduri. 

 

5. Diverse 

o Dl Borbeli prezintă concluziile întâlnirii dintre A.P.D.P., ARACO şi AIIR din 

data de 27 aprilie, privind certificarea profesională, şi subliniind faptul că deşi 
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HG este comună cu cea a GAPDC, Regulamentul ARACO este complet 

diferit. Se vor solicita observaţii de la filiale, până la data de 31 iulie 2017. 

o Dl Anton prezintă concluziile întâlnirii organizate de Camera de Comerţ şi 

Ambasada Austriei, din data de 16 mai 2017. 

o Dl Lucaci prezintă concluziile conferinţei Managementul Traficului şi 

Mobilitatea, ce a avut loc la Timişoara în perioada 11-12 mai 2017. 

 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

             Întocmit, 

      Artemiza Grigoraş 
Secretar General A.P.D.P. 

 
Iaşi  - 25 mai 2017 

 
 


